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Os trabalhos inscritos no 
Prêmio Boas Práticas 2018 
já estão sendo avaliados

Agora em outubro, e também em 

novembro próximo, os trabalhos ins-

critos pelas empresas associadas que 

concorrem ao Prêmio Boas Práticas de 

2018 estão sendo atentamente avalia-

dos pela banca de juízes encarregada 

de apontar o melhor dentre eles. Até o 

fim do próximo mês a banca vai concluir 

o seu trabalho. O nome da empresa 

vencedora será anunciado na noite de 

4 de dezembro, em Brasília. 

Todos os trabalhos em avaliação 

estão enquadrados na categoria Inova-

Mercedes-Benz 
estimula crianças 
a debater ônibus

Daimler Buses 
apresenta o 
Citaro elétrico

Por meio de uma campanha 

chamada “Engenheiros do Futu-

ro”, a Mercedes-Benz do Brasil 

vem estimulando crianças na 

faixa etária de 5 a 10 anos a 

propor e debater ideias para o 

transporte coletivo do futuro. Na 

Semana da Criança de 2018, 

a montadora lançou um vídeo 

denominado “Ônibus na Inter-

net”, reunindo várias das ideias 

postadas nos comentários 

que foram  enviados via redes 

sociais durante a campanha 

“Engenheiros do Futuro”. Pág. 3

No recente Salão Interna-

cional do Transporte, IAA, em 

Hannover, Alemanha, a Daimler 

Buses (Mercedes-Benz) apre-

sentou o eCitaro, que é um 

Citaro totalmente elétrico. Em 

relação ao veículo, a Daimler 

destacou sua eficiência ener-

gética, atribuída a uma série 

de avançados componentes.  A 

fabricante considerou o eCitaro 

como o início de uma iniciativa 

inovadora de mobilidade elétri-

ca, mas também chamou aten-

ção para os avanços introduzi-

dos na aparência do campeão 

de vendas da marca. Pág 7

ção e Tecnologia, escolhida em razão 

da sua grande aceitação pelas empre-

sas associadas à ABRATI que operam 

transporte rodoviário de passageiros. 

A expressiva quantidade de trabalhos 

inscritos demonstra o alto grau de in-

teresse das companhias pelo assunto 

e reflete o empenho permanente delas 

para elevar cada vez mais a qualidade 

dos serviços.

Como nos anos anteriores, o anún-

cio da empresa vencedora da sexta 

edição do Prêmio Boas Práticas será  

durante a festa anual de confraterniza-

ção de fim de ano do setor de transpor-

te rodoviário de passageiros, na noite 

de 4 de dezembro, no Clube Naval, no 

Setor de Clubes Sul de Brasília. 

Guanabara e Real Expresso 
criam projeto Expresso Cultural

As empresas Guanabara e Real 

Expresso puseram em prática uma 

nova iniciativa de responsabilidade 

sociocultural, denominada Expresso 

Musical. O projeto está promovendo 

apresentações gratuitas da orquestra 

Arte Jovem, da cidade satélite de Cei-

lândia, Distrito Federal, em diversas 

localidades do país, especialmente nas 

principais cidades do Centro-Oeste. A 

orquestra Arte Jovem é formada por 

jovens de várias idades, e seu repertó-

rio busca envolver todas as gerações, 

mediante a interpretação de grandes 

sucessos. A primeira apresentação do 

Expresso Musical aconteceu no dia 19 

de agosto, no Parque da Cidade, em 

Brasília. A segunda foi no Taguaparque, 

em Taguatinga, no dia 29 de setembro. 

No próximo ano receberão apresenta-

ções diversas cidades do Centro-Oeste 

e do Sudeste do país.
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1998, a Expresso Princesa dos Cam-

pos, de Ponta Grossa-PR, alcançou 

mais uma recertificação do Sistema de 

Gestão da Qualidade ISO 9001 – desta 

vez com upgrade para a versão 2015. 

Quase ao mesmo tempo, a empresa 

incorporou à sua  frota mais 15 novos 

ônibus Marcopolo Paradiso 1600 LD, 

que se somaram a outros15 recebidos 

no primeiro semestre. 

Os novos ônibus foram montados 

sobre chassis Mercedes-Benz O500 

RSD e equipados com transmissão 

automatizada GO 240 de oito marchas. 

Os freios são a disco com ABS, que se 

somam ao freio motor TOP Brake e ao 

retardador Voith R 115. A suspensão 

é pneumática e controlada eletronica-

mente. Os ônibus contam com controle 

eletrônico de tração e estabilidade, e 

as rodas são de alumínio. As carroça-

rias têm 14 metros de comprimento, 

com 44 poltronas dotadas de toma-

das individuais de USB. Sistema de 

áudio e vídeo, conexão de internet via 

Wi-Fi, toalete e ar condicionado com-

pletam a lista dos itens de conforto.

Os novos carros deverão operar 

nas linhas de maior fluxo da empre-

Princesa dos Campos recebe 15 novos ônibus e 
comemora mais uma recertificação da ISO 9001

sa, como Curitiba–Francisco Beltrão; 

Curitiba–Dois Vizinhos; Curitiba–Pérola 

do Oeste; Curitiba–Capitão Leônidas 

Marques; Curitiba–Guaíra; Curitiba–Ma-

rechal Cândido Rondon; Curitiba–Assis 

Chateaubriand; Curitiba–Iguape (SP); 

Curitiba–Telêmaco Borba, e Ponta 

Grossa–Foz do Iguaçu. 

A Princesa dos Campos transporta 

entre 700.000 e 800.000 passageiros 

por mês e oferece 600 horários diários, 

distribuídos nas 106 linhas da opera-

dora no Paraná, em Santa Catarina e 

em São Paulo. 

A respeito da recertificação pela 

norma ISO 9001, o diretor-presidente 

da companhia, Florisvaldo Hudinik 

disse que foi a consequência de mais 

um ano de trabalho, atestando que 

a Princesa dos Campos segue os 

padrões internacionais de Gestão da 

Qualidade. Segundo ele, a certificação 

comprova que a empresa está preo-

cupada em manter o seu constante 

desenvolvimento e acredita que as 

melhorias devem ser contínuas. Para 

Hudinik, o resultado direto do processo 

é a satisfação do cliente.

A recertificação e a chegada dos novos Paradiso 1600 LD foram festejadas com um desfile.
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O veículo em teste na cidade de Curitiba.

A internet possibilitou um debate mais amplo e duradouro das ideias e propostas.

Um exemplar do miniônibus Volare 

Access com motorização totalmente 

elétrica está em operação na capital 

paranaense, Curitiba. Sua denomina-

ção técnica é Volare Access-e, e ele 

trabalha sem emitir poluentes. Tem 

autonomia de 250 quilômetros e, pelo 

período de um mês, está atendendo os 

passageiros da linha Circular-Centro. 

Trata-se de uma parceria entre a Vo-

lare, unidade de negócios da Marcopo-

lo, e a BYD, empresa de  tecnologia de 

motorização elétrica. O veículo cedido 

à prefeitura de Curitiba é o primeiro de-

Miniônibus Volare Access elétrico está sendo 
testado por um mês pela prefeitura de Curitiba

senvolvido no Brasil com configuração 

de piso baixo, motor traseiro e suspen-

são pneumática. Essa especificação é 

própria do Volare Access. 

O miniônibus tem 9.150 mm de 

comprimento, 3.380 mm de altura,  

2.430 mm de largura e capacidade 

para 22 passageiros sentados. Além 

do piso baixo, a tração é traseira.

O powertrain é da BYD, com dois 

motores de 90 kW de potência. Para 

utilização mais eficiente da energia, o 

veículo conta com sistema de regene-

ração da energia da frenagem.

Lançada pela Mercedes-Benz do 

Brasll há um ano, a campanha “Enge-

nheiros do Futuro” estimulou crianças 

da faixa etária de 5 a 10 anos a propor 

e debater ideias para o transporte 

coletivo no futuro. A resposta tem 

sido positiva. Até agora, a campanha 

recebeu mais de 1.500 mensagens. 

O objetivo da iniciativa é conscientizar 

todos os públicos para os desafios da 

mobilidade. 

Agora, na semana em que foi 

comemorado o Dia das Crianças de 

2018, a montadora lançou um vídeo 

denominado “Ônibus na Internet”, re-

unindo várias das ideias postadas nos 

comentários enviados pelas crianças 

via redes sociais.

Quanto ao vídeo de lançamento da 

campanha, apresentado pela primeira 

vez em outubro do ano passado, já 

Mercedes-Benz estimula crianças a debaterem 
pelas redes sociais o tema “o ônibus do futuro”

foram registradas mais de 3 milhões 

de visualizações no Facebook, Youtube, 

Instagram e Bus Club. Só no Facebook, 

foram 45.000 curtidas, 6.800 compar-

tilhamentos e 1.100 comentários. 

“Com ideias criativas, os vídeos 

trazem inquietações sobre um futuro 

que está batendo às nossas portas e 

que nos faz refletir, de um jeito poético, 

para onde estamos indo e, principal-

mente, como queremos chegar lá”, 

comentou Walter Barbosa, diretor de 

Vendas e Marketing de Ônibus da Mer-

cedes-Benz do Brasil.
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O novo Actros está aposentando os tradicionais espelhos retrovisores.

Caminhão Actros, da Mercedes-Benz, aposenta 
retrovisores e adota as novas câmeras espelho

Uma das grandes novidades apre-

sentadas no recente IAA 2018, na 

Alemanha, foi o novo caminhão Actros, 

modelo top de linha da Mercedes-Benz, 

que incorpora várias novas tecnologias, 

entre elas as câmeras espelho, em 

substituição aos tradicionais espe-

lhos retrovisores. As câmeras espelho 

foram apresentadas pela primeira vez 

dois anos atrás, como parte integrante 

do protótipo do caminhão autônomo 

Future Truck, da mesma montadora. 

A substituição dos retrovisores con-

vencionais pelas câmeras espelho 

(que são instaladas dentro da cabina) 

resultam em melhorias aerodinâmicas 

no veículo, com reflexo direto no con-

sumo de combustível, cuja economia é 

estimada em 5%. Além disso, a câmera 

espelho aumenta exponencialmente 

a qualidade de visão do motorista. 

Especialmente à noite ou sob chuva, 

a visão que ele tem é a mesma de um 

dia claro e com sol. 

Falando sobre a inovação, o pre-

sidente da Mercedes-Benz do Brasil e 

CEO América Latina, Philipp Schiemer, 

informou que ainda não há previsão 

de chegada da nova linha do caminhão 

Actros ao mercado brasileiro, pois 

recursos tecnológicos dependem da 

infraestrutura viária e do mapeamento 

digital das rotas, situação ainda inexis-

tente no Brasil.
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A fabricante BYD, da China, lançou 

no IAA 2018, em Hannover, Alemanha, 

o seu primeiro ônibus 100% elétrico 

altamente modular de 12 metros. O 

veículo é baseado em um novo concei-

to de fabricação que otimiza o projeto 

estrutural, o que reduz o número de 

componentes e acelera o tempo de 

produção. O ônibus também é mais 

leve, graças à utilização de alguns 

novos materiais.  

A BYD mostrou ainda no IAA um 

ônibus 100% elétrico articulado, com 

18 metros de comprimento, sendo o 

carregamento feito por pantógrafo. 

BYD apresenta no IAA dois novos 
ônibus totalmente elétricos 

A indústria supera   
meta para coleta de  
pneus inservíveis

Os dois novos ônibus dispõem de 

sistema de gerenciamento e diagnós-

tico, possibilitando que o operador 

controle remotamente os sistemas de 

barramento e de diagnóstico de proble-

mas. Ambos utilizam a bateria BYD de 

fosfato de ferro de alta densidade de 

potência, juntamente com o sistema 

de gerenciamento térmico de bateria.

Os novos modelos são fabrica-

dos ou montados em duas fábricas 

europeias da BYD. O de 12 metros é 

produzido em Komarom, Hungria, e o 

articulado de 18 metros é montado na 

fábrica BYD de Beauvais, França.

No ano passado, os fabricantes 

nacionais de pneus coletaram mais de 

458.000 toneladas de pneus inserví-

veis. O número corresponde a 101,78% 

da meta estabelecida pelo Ibama e 

equivale a 91,6 milhões de pneus para 

carros de passeio. 

A região que obteve os maiores re-

sultados foi a Sudeste, que respondeu 

por 56,83% do total coletado e des-

tinado. A Região Sul coletou 21,17% 

do volume; a Centro-Oeste chegou a 

9,77%, a Nordeste a 9,05% e a Norte, 

a 3,17%. 
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Seja gentil. Seja o trânsito seguro.

Referência em ônibus.

Os novos ônibus rodoviários da Mercedes-Benz possuem inovação e tecnologia em cada detalhe.  
Desde o projeto à concepção, utilizamos o que há de mais moderno, alcançando um padrão de conforto  
e segurança nunca visto. Tudo isso aliado aos mais baixos índices de emissão de poluentes, à economia  
e à durabilidade para rodar em diversas condições de pavimento. Uma verdadeira revolução no transporte
coletivo, que eleva a outro nível sua experiência a bordo de um Mercedes-Benz.

CRC: 0800 970 9090 | www.mercedes-benz.com.br

mercedesbenzonibus mercedesbenz_onibus www.busclub.com.br

Ônibus rodoviário Mercedes-Benz.
Tecnologia que não para de atrair
novos passageiros.
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A Mercedes-Benz foi a marca de 

caminhões escolhida para renovação e 

ampliação da frota que presta serviços 

à Cervejaria Ambev. São 228 cami-

nhões para o transporte de bebidas. 

Eles serão utilizados por transportado-

ras parceiras da cervejaria. 

A operação inclui 212 caminhões 

semipesados da linha Atego, entre os 

Mercedes-Benz fornece à Cervejaria Ambev 228 
caminhões para operar na distribuição de bebidas 

modelos 1719 4x2, 2426 6x2 e 3026 

8x2, para distribuição de bebidas a 

milhares de pontos de venda. Além 

disso, 16 extrapesados rodoviários 

Actros 2546 6x2 farão a transferência 

de produtos entre as cervejarias e os 

centros de distribuição da empresa. O 

primeiro lote já foi entregue às transpor-

tadoras (em setembro), em uma progra-

mação mensal que vai até dezembro. 

Desta forma, a Cervejaria Ambev e as 

transportadoras parceiras estarão pre-

paradas para o aumento das vendas de 

bebidas que tradicionalmente ocorre no 

verão e nos períodos de festas. 

Na mesma operação, a Merce-

des-Benz está fornecendo Planos de 

Manutenção, negócios com veículos 

usados via SelecTrucks, taxas espe-

ciais do Banco Mercedes-Benz e um 

trabalho de customização para atender 

a algumas demandas específicas. Fo-

ram agregados aos caminhões Atego 

itens como limitador de velocidade a 

80 km/h, alarme para uso do cinto de 

segurança nos bancos do motorista e 

do acompanhante e alongamento do 

chassi do Atego 3026. Finalmente, 

cerca de 10% dos 228 caminhões 

receberão a ativação do Fleetboard, 

sistema de gerenciamento de frota com 

funções de rastreamento e bloqueio. 

Caminhão Atego pronto para operar na distribuição de bebidas.

A entrega das novas ambulâncias será feita 

diretamente às prefeituras pela fabricante. 
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1.500 ambulâncias Sprinter serão entregues ao 
SAMU a partir de 2019 pela Mercedes-Benz

A partir do próximo ano, a Merce-

des-Benz do Brasil estará fornecendo 

3.100 ambulâncias Sprinter para o 

SAMU (Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência). De acordo com licitação 

realizada pelo Ministério da Saúde, as 

primeiras entregas de um lote de 1.500 

unidades serão iniciadas em 2019, e 

feitas diretamente a prefeituras muni-

cipais de todas as regiões do país. As 

entregas restantes se estenderão por 

um período de três anos.

O Brasil é o maior comprador de 

veículos da Linha Sprinter, que são  

produzidos pela planta argentina da 

Mercedes-Benz, localizada em Virrey 

del Pino. “Em média, o Brasil vem 

absorvendo cerca de 9.000 unidades 

Sprinter por ano. Nos últimos 20 anos 

foram comercializadas no mercado 

brasileiro 130.000 unidades desse 

veículo, entre vans, furgões e chassis”, 

segundo informa Volker Mornhinweg, 

chefe mundial da Mercedes-Benz Vans.
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Conexão via Bluetooth com o celular.

O conhecido design, ainda mais avançado.
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Está chegando o colete conectado que promete 
mais segurança e proteção para o caminhoneiro

As funcionalidades do C-me são 

geridas por um app com múltiplas 

possibilidades de configuração: nível 

de iluminação, condições exteriores, 

número de emergência e outras. O 

colete se conecta com o celular do mo-

torista via Bluetooth; uma aplicação do 

telefone transmite um alarme e fornece 

a posição real do motorista ao Scania 

Fleet Management, ou ao sistema de 

gestão de frotas Scania, ou ainda a 

um número de emergência pré-estabe-

lecido. Até mesmo a simples entrada 

ou saída do motorista da cabina do 

caminhão é sinalizada pelo colete.

No IAA, a Daimler Buses apresentou 

o novo e totalmente elétrico eCitaro, no 

qual a fabricante destaca a eficiência 

energética, que é atribuída a uma série 

de avançados componentes.

O eCitaro é considerado pela 

Daimler Buses como o início de uma 

iniciativa inovadora de mobilidade elé-

trica, porque, em conjunto com esse 

lançamento mundial, a Daimler Buses 

está apresentando um claro cronogra-

ma para o trem de força dos ônibus 

urbanos de um futuro muito próximo. 

A montadora fornece um dado: o 

novo eCitaro já está sendo usado em 

cerca de 30% das operações de ônibus 

urbanos. Com a geração, próxima, de 

baterias “solid state” e com célula de 

combustível para maior autonomia, em 

poucos anos essa proporção aumen-

tará para perto de 100%. O design do 

Daimler Buses lança no IAA o seu 
ônibus Citaro totalmente elétrico

O colete conectado C-me foi uma 

das atrações levadas pela Scania ao 

IAA 2018. Trata-se de um colete desti-

nado a funcionar como auxílio protetor 

para os caminhoneiros. O dispositivo 

inclui funções de comunicação integra-

das, entre elas sistemas de iluminação 

automática e de alertas de acidente, 

todos com conexão via Bluetooth. 

Desta forma, se, por exemplo, em um 

acidente o motorista for atirado para 

fora do caminhão e ficar imobilizado, 

o sensor Scania C-me entrará em ação 

e imediatamente ativará uma chamada 

de emergência.

eCitaro também foi destacado pelos 

avanços introduzidos na aparência 

desse ônibus campeão de vendas.

A montadora Scania participou do 

recente IAA, em Hannover, quando 

apresentou dois novos caminhões: o 

PHEV (híbrido plug-in) e o HEV (elétrico 

híbrido). Ambos se destinam a aplica-

ções urbanas nas áreas de distribuição 

e construção e dispõem do Scania 

Zone, que é um sistema destinado 

a facilitar as operações em zonas 

urbanas sensíveis, fazendo com que 

o veículo adote automaticamente as 

regras e restrições locais para veículos 

automotores.

Os novos caminhões híbridos são 

equipados com motores Scania DC09, 

de 5 cilindros em linha, que poderão 

utilizar HVO (óleo vegetal tratado com 

hidrocarbonetos) ou diesel, trabalhan-

do em paralelo com o modo elétrico e 

gerando 130kW (177hp) de potência.

A Scania aposta nos 
caminhões elétrico 
e elétrico híbrido
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A Marcopolo superou em setembro 

a produção de mais de 100 ônibus 

rodoviários da linha New G7. Os veícu-

los são dos modelos Paradiso 1200, 

Paradiso 1350 e, principalmente, Para-

diso 1800 Double Decker. A produção 

foi destinada não só a operadores de 

transporte do Brasil, como de outros 

países, como África do Sul, Bolívia, 

Chile e República Dominicana.

No Brasil, empresas que atuam nos 

mercados de São Paulo, Rio Grande 

do Sul e Mato Grosso, entre outros, 

receberam os novos ônibus. Também é 

o caso da ETM do Chile, Flota Bolivar e 

Quirquincho, da Bolivia; Eldo Coaches, 

Intercape e Intercity Express, da África 

do Sul. 

Segundo Rodrigo Pikussa, diretor do 

Negócio Ônibus, da Marcopolo, os ôni-

Marcopolo comemora mais de 100 ônibus 
rodoviários da linha New G7 já produzidos

bus da linha New G7 foram concebidos 

para proporcionar a melhor experiência 

de viagem para o passageiro, para o 

motorista e para o frotista. José Luiz 

Moraes Góes, gerente executivo para 

A linha New G7 foi recebida com entusiasmo por frotistas do Brasil e de outros países.

O documento foi assinado em São Paulo 

por Roberto Cortes, presidente e CEO 

da Volkswagen Caminhões e Ônibus, 

e por Maria Beatriz Setti Braga, sócia-

proprietária da Eletra.

A Volkswagen Caminhões e Ônibus  

e a Eletra assinaram um memorando 

de entendimento para trabalharem em 

parceria na busca de novas soluções 

no campo da eletromobilidade. A par-

ceria prevê a cooperação para o de-

senvolvimento conjunto de soluções e 

conceitos relacionados à eletrificação, 

tanto no transporte público quanto no 

transporte de carga. Prevê também a 

realização de testes em produtos; par-

cerias comerciais e operacionais, e o 

desenvolvimento de peças, componen-

tes e sistemas especificamente adap-

tados a mercados como o brasileiro.

Volkswagen e Eletra acertam parceria para o 
desenvolvimento de soluções de eletromobilidade

Recentemente, as duas empresas 

atuaram em conjunto no projeto que 

possibilitou o desenvolvimento do pri-

meiro protótipo de caminhão elétrico 

da Volkswagen Caminhões e Ônibus 

no Brasil. 
“A Eletra é uma empresa brasileira 

que utiliza largamente sistemas de 

tração elétrica em seus ônibus, bem 

como outros complementos que os 

integram. Sua equipe é altamente 

especializada, e seu know-how é com-

provado. Estamos muito satisfeitos 

com essa parceria”, afirmou Roberto 

Cortes na ocasião.
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a Região Américas, diz que os veículos 

New G7 estão fazendo grande sucesso 

no mercado externo, tanto que mais da 

metade dos veículos produzidos tem 

sido para os clientes internacionais.


